
UCHWAŁA Nr  291/XXXVII/20 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 30 listopada 2020 roku 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

 

§ 1. 

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w dochodach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) w wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

a) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

"Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - wymiana instalacji elektrycznej" o kwotę 15 000 zł, 

b) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 

0004) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej" o kwotę 

142 392 zł; 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem  

nr 3 do niniejszej uchwały"; 

5) tabela Nr 1 „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2020 rok” 

i 1a „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok” otrzymują 

brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

         Przewodniczący  

             Rady Miasta Milanówka  

 

              Kamil Bialik 



 

 

UZASADNIENIE 

Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, § 0660 zmniejsza się 

plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 20 000 zł pochodzących z wpływów z opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu z powodu pandemii 

COVID-19; 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, § 0670 zmniejsza się 

plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 150 000 zł pochodzących z wpływów z opłat z 

wyżywienia w publicznym przedszkolu z powodu pandemii COVID-19. 

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 170 000 zł. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

 

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, rozdziale 

40002 - Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług 

remontowych o kwotę 21 842 zł zgodnie z wnioskiem Referatu TOM, nie ma potrzeby 

wykorzystania środków na remont SUW w bieżącym roku; 

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy 

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 357 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika 

TOM-u; 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Działalność gruntami i 

nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36 007,35 zł. Wynika to z 

braku potrzeby wykorzystania środków w bieżącym roku przez Referat TOM; 

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania 

przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 168 923 zł. Wynika to z braku 

potrzeby wykorzystania środków w bieżącym roku przez Referat Planowania Przestrzennego i 

Estetyki Miasta;  

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan 

wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 14 307 z przeznaczeniem na zakup 

akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, 

naprawę urządzeń drukujących oraz zakupu dostępu do portalu Zamówień publicznych w 

Urzędzie Miasta;  

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin oraz referenda gminne 

zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 17 169,65 zł, 

których nie wydatkowano na ten cel w planowanej wysokości;  



 

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - 

Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o 

kwotę 20 000 zł na realizację decyzji Starosty Grodziskiego nr 02/20 dotyczącej odłowu 40 

dzików z terenu Milanówka; 

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 100 000 zł plan wydatków na 

odsetki od zaciągniętych przez miasto kredytów, pożyczek i obligacji z powodu niskiej stawki 

Wibor w bieżącym roku; 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe i rozdział 

80195 - Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej  

Nr 3. 

Zmniejszenie planu o kwotę 15 000 zł w rozdziale 80101 wynika z poniesienia mniejszych 

kosztów niż zakładano na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja Szkoły 

Podstawowej Nr 3 - wymiana instalacji elektrycznej". Zwiększenie planu o kwotę 4 500 zł w 

rozdziale 80101 przeznaczone zostanie na zakup 3 szt. laptopów pomocy dydaktycznych dla 

uczniów w celu prowadzenia nauki zdalnej. 

Zwiększenie planu o kwotę 10 500 zł w rozdziale 80195 przeznaczone zostanie na zakup 4 

sztuk przenośnych ozonatorów powietrza o mocy wystarczającej do oczyszczania hali 

sportowej i sali gimnastycznej. Pojedynczo ozonatory będą wykorzystywane do oczyszczania 

powietrza w salach lekcyjnych. Ozonator wytwarza ozon. Ozon jest gazem, odmianą tlenu o 

silnych właściwościach aseptycznych. Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych 

środków dezynfekcyjnych, niszczy bakterie i wirusy oraz zapobiega ich rozwojowi. Wszystkie 

wyżej wymienione planowane zakupy będą służyły przeciwdziałaniu COVID-19; 

 

Referat Oświaty wnioskuje o zmiany w planie wydatków bieżących, którym dysponuje w 

działach 801, 854, 855, 921, które to zmiany nie wymagają zwiększenia planu ogółem, jedynie 

doprowadzają do zabezpieczenia właściwej wysokości środków w klasyfikacji budżetowej. 

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w 

rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80149, 80150 zgodnie z wnioskiem Referatu 

Oświaty. Zmiany planów w grupie dotacje dla placówek niepublicznych i przedszkola 

publicznego mają zabezpieczyć środki na pokrycie wypłaty w miesiącu grudniu oraz zmiany 

planów w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pozwolą zabezpieczyć 

środki na zapłatę not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku a uczęszczające 

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;  

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejsza się plan 

wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 170 000 zł przeznaczona na zakup 

żywności i zakup usług zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z powodu pandemii 

COVID-19; 

 



 

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 11 068 zł z 

przeznaczeniem na zakup usług oraz zmniejsza się plan na dotacje w kwocie 11 068 zł 

przeznaczoną na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, która nie została 

wydatkowana; 

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność zmniejsza się 

plan wydatków bieżących o kwotę 14 850 zł. Zmniejszenie środków wynika z faktu braków w 

hurtowniach farmaceutycznych szczepionek przeciwko grypie. Przychodnia, która jako jedyna 

złożyła ofertę na zadanie zaoferowała mniejszą liczbę szczepionek niż zakładano w konkursie 

na wybór wykonawcy do przeprowadzenia profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw 

grypie;  

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej zwiększa 

się plan wydatków bieżących o kwotę 167 003 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

na odpłatność za pobyt 27 mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej w okresie 

listopad-grudzień 2020 r.;  

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się 

plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na 

opłacenie dodatków mieszkaniowych przyznanych mieszkańcom Milanówka; 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa 

się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

na zobowiązania ZUS za listopad i wynagrodzenia pracowników OPS, w tym na przyznanie 

pracownikom OPS rocznych nagród gwarantowanych przez ustawodawcę;  

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - 

Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17 845 zł zgodnie z 

wnioskiem Kierownika OPS; 

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian w planie wydatków 

bieżących w grupie dotacje w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty zapewniając środki do końca roku budżetowego; 

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz 

inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 1 600 zł przeznaczoną na 

otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, która nie została wydatkowana; 

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna 

dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie 

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17 458 zł przeznaczoną na stypendia dla 

uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS; 

 



- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza 

się plan wydatków bieżących o kwotę 77 300 zł. Wynika to z faktu, że w ciągu roku w żłobkach i 

pod opieką dziennych opiekunów nie było maksymalnej liczby dzieci do liczby zadeklarowanych 

miejsc, a Gmina wypłaca dotację na dzieci nie na miejsca oraz z faktu zamknięcia żłobka Elmo; 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 

0004) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej" o kwotę 

142 392 zł; 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona 

zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł. 

Środki zarezerwowane są na koszty opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami. 

Opracowanie takiego dokumentu możliwe jest po założeniu Gminnej Ewidencji Zabytków – dla 

miasta Milanówka została ona wprowadzona zarządzeniem Nr 164/VIII/2020 Burmistrza Miasta 

Milanówka z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla 

Miasta Milanówek. Na początku roku 2021 zostanie przeprowadzone postępowanie mające na 

celu wyłonienie wykonawcy tego dokumentu; 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała 

działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 600 zł, która nie zostanie 

wykorzystana na wypłatę stypendiów artystycznych;   

- w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody, rozdziale 92595 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków 

bieżących o kwotę 4 500 zł. Zmiana związana jest z tym, że nie przewiduje się wykorzystania 

powyższych środków do końca 2020 r. 

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 170 000 zł. 

 

 

 


